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VELKOMMEN SOM FORELDER /FORESATT I FJERDUM BARNEHAGE. 
Tlf; 
Kontoret;   61 05 50 80 
Naturbasen;  61 05 50 81  
Tiriltunga;  61 05 50 82 
Blåveisen;  61 05 50 83 

     E – post; fjerdum.barnehage@gausdal.kommune.no 
 
Dere beholder den plassen dere har blitt tildelt til barnet skal starte på skolen eller dere 
ønsker å endre den eller si opp. Dere trenger ikke søke på nytt hvert år og det er 1 mnd 
oppsigelsestid fra den 1. i hver måned. 
 
Vi er en barnehage for barn i alderen 0 – 6 år, fordelt på 3 avdelinger 
Selv om vi har 3 forskjellige avdelinger ser vi både barna og personalet under ett. 
Vi jobber og en del på tvers av avdelingene, for eksempel i ulike lekegrupper.  
Plassene er fordelt på 2, 3 og 5 dager. 
 

 
2. PERSONALET. 

 

STYRER;                                Anne Karin Enger. 
Kontortid mellom kl. 08.30. og 16.00. 

Tlf; 91 31 05 07 
 

PEDAGOGISKE LEDERE;       
Blåveisen                           Jannicke Walle Hjørungdal     

               100 % 
Tiriltunga                     Signe Rundtom     
                              80 % 
            Hilde Rundtom 
                                                                  80 % 
Naturbasen                                       Kristin Olsen      
                             100 %   
 
BARNEHAGELÆRER:                     Anette Simenrud 
                     80 % 
       
ASSISTENTER;  
                                            Eva Andersson      

                  80 % 
                Oddrun Rundtom.     

               90 %          
                                   Anne Kristin Lien.     

                                                                 90 % 
                           



                                                                    

                                                                                                                            

4 

 

                                                     Anne Lise Lauritsen       
               90 %  

           Marthe Stine Rognlien 
              100  % 
 

                                                              Mia Melbø 
                                                                 100 % 
 
RENHOLDER;  Ann Kristin Nordlien   
       
    

3. TILVENNING OG STARTVANSKER. 

 
Å begynne i barnehagen kan for noen av barna være en stor overgang, for noen foreldre 
også. Det er derfor viktig at dere som foreldre og vi som ansatte i barnehagen samarbeider 
om tilvenningsperioden. 
 
Noen råd som kan gjøre tilvenninga lettere; 
 
- sett av tid til å være i barnehagen sammen med ungen de første dagene.  
Noen greier seg alene etter 2 dager mens andre trenger flere dager.  
 
- de første dagene kan dere gjerne være i barnehagen sammen med ungen hele dagen.                                              

Etter hvert kan dere gå fra 1 – 2 timer for så å øke gradvis. 
( Det er viktig at disse første dagene ikke blir for lange, 3 – 5 timer er nok.) 

 
Det er dere som foreldre og ikke ungen som bestemmer når dere skal gå.  
Si ikke ”kan jeg gå nå”, bruk   ” nå går jeg ”.  
Gjør dette selv om ungen begynner å gråte, her skal vi, personalet, ta over. 
Ikke lur dere unna men si ” ha det, nå går jeg ”. Fortell ungen på forhånd når dere kommer 
igjen. Vær nøye og bruk forståelige tidsbegreper, for eksempel; 

- jeg kommer igjen når dere har gått ut. 
      

Nøl ikke med å ta opp ting dere føler som vanskelige. 
Fortell oss om dette og si hva dere ønsker at vi skal bidra med. 

 
VI HAR TAUSHETSPLIKT! 

 
 

 

4: Livet i barnehagen. 
Barnehagebarn er avhengige av oss som er rundt dem til daglig. Den tryggheten og 
kontakten de får gjennom nærhet, omsorg og mulighet til leik er viktig for barnas trivsel og 
utvikling. 
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I barnehagen prøver vi å legge til rette for at det enkelte barn skal få dekket sine behov for 
aktiviteter og leik i et trygt miljø. Barn med ulik bakgrunn og miljø skal få muligheten til å 
leike sammen og å innordne seg etter hverandre.  
 
Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som vekker barnas nysgjerrighet og øker lysten til å 
tilegne seg nye ferdigheter på alle plan. 
Det er viktig å ta vare på det enkelte barn og å ivareta barnets iboende muligheter.  
Vi arbeider for at barna skal bli selvstendige, mestre selv. 
Vi legger og vekt på å gi dem oppgaver med litt ansvar, for eksempel at de deltar i rydding 
etc. 
 

4.1. Måltid. 
 
Måltidet er et fint utgangspunkt for samtale og fellesskapsfølelse.  
Vi tar oss god tid til å kose oss og vi prøver å få til en god og rolig stemning rundt bordet. 
Vi trener på god bordskikk og legger opp til at alle barna skal få spise seg mette uten å 
måtte forte seg for å bli ferdige. 
Alle 3 avdelingene har frokost på egen avdeling i tidsrommet fra kl. 08.00. – 09.00. 
Som oftest spiser avdelingene formiddagsmaten på sin egen avdeling.  
Blåveisen kl. 11.00. og de 2 andre  kl. 11.30. 
 

4.2. Leik og formingsaktiviteter. 
 
Læring gjennom leik er viktig. Med leik mener vi alle de aktivitetene barna selv står fritt til å 
velge, alene eller sammen med andre barn, - samt mange av de aktivitetene vi legger opp 
til at de skal gjøre. 
Slike aktiviteter kan være spill, puslespill, bygging, rolleleik, tegning etc.. 
Gjennom leik knytter barna vennskap, de lærer av hverandre, lærer å ta hensyn til 
hverandre, lærer å løse konflikter og lærer og kjenne ansvar for seg sjøl og egne 
handlinger. Leik har stor plass i barnehagehverdagen. 
 
Formingsmateriell ligger framme i barnehagen slik at barna selv kan velge det de har lyst til 
å gjøre. I tillegg til det, organiserer vi en del felles formingsaktiviteter der alle deltar etter 
beste evne. Det er personalet oppgave å gi støtte og oppmuntring samt krav om at 
påbegynte oppgaver skal gjøres ferdig.  
 

 

4.3. Samlingsstund. 
I samlingsstunden vil barna kunne oppleve et sosialt fellesskap. 
Aktiviteter vi benytter er; - samtaler, sang, sangleiker, dans, høytlesning, fortelling, 
sanseleiker og bevegelser. 
I samlingsstunden lærer barna å fungere tett sammen i ei gruppe. Det stiller krav til hvert 
enkelt barn i forhold til det å innordne seg i et fellesskap der det gjelder en del nødvendige 
regler for at alle skal få utbytte av det som skjer. 
Eks. – vente på tur, lytte til andre, si fra når man ønsker å si noe osv..… 
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4.4. Av og påkledning. 
 
Under av og påkledningen prøver vi å gi barna den støtten de behøver for å klare mest 
mulig på egenhånd. Dette mener vi er en viktig del av selvstendighetstreningen.  
Vi prøver å gi dem god tid til å klare sjøl eller til å hjelpe hverandre. 
På den måten lærer de å ta hensyn til hverandre og å vise omsorg. 
 

4.5. Rydding. 
 
Det er viktig at barna lærer å ta vare på leiker og annet inventar som finnes i barnehagen. 
De må derfor sammen med de voksne ta del i opprydningen. Det er også mye letter å finne 
igjen de tingene man skal leike med dersom de har sin faste plass når de ikke er i bruk.  
Det blir og mye hyggeligere rundt oss når vi holder orden i barnehagen. 

 
4.6. Leik ute. 
Uansett vær og føre er barna ute og leiker hver dag. Selvsagt går det ei kuldegrense om 
vinteren men vi ser den an fra dag til dag. Det er viktig for førskolebarn å trene opp 
motorikk og muskulatur. Fysisk aktivitet står i nær sammenheng med all annen utvikling, 
eks; begynnende lese- og skriveopplæring, og vi i barnehagen legger stor vekt på dette 
området.  
Barna trenger å springe, hoppe, klatre og ” å rase ” rundt. 
Leik ute gir stor mulighet for slike aktiviteter.  
Om vinteren er det fint at barna kan ha med seg ski dersom føret tillater det. 
Gausdal kommune er FYSAK – kommune og vi legger stor vekt på fysisk aktivitet i 
alle former 
                                   NB; Skiene tas med på eget ansvar. 
 

4.7. 5 åringene.  
Når det gjelder 5 åringene (barn f. 2012) vil vi i samarbeid med skolen ha et opplegg som 
vektlegger det å bli kjent og trygg i forhold til skolen og miljøet barna møter der. Dette blir 
hovedsakelig linket opp mot fadderklassa (5 kl.) og intensiveres etter jul. Vi har lagd oss 
noen samarbeidsrutiner som vi holder fast på + at det blir mer uformelt samarbeid.  
Dette kommer vi tilbake til etter hvert.  
 

4. 8. Praktisk informasjon. 
Vi formidler det meste av skriftlig informasjon via e-post men dere som ikke er aktive 
brukere av e-post får informasjon lagt ut i de mappene hvert barn har i yttergangen.  
Noe felles info blir også hengt opp på tavla i gangen / garderoben. 
Det er viktig at den som leverer eller henter tar med seg de lappene som blir utdelt og at de 
blir lest. 
Evt bursdagsinvitasjoner barna i mellom legger dere i postmappene til barna.  
Ikke i hyllene. 
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Ungene skal ha med seg i barnehagen; 
 
SKIFTEKLÆR  - bukse, genser, undertøy, sokker, strømpebukse ….  

(klær etter årstiden)   
Ungene må alltid  ha et ekstra sett liggende på plassen sin. 

                 De minste bør og ha ekstra undertøy sammen med bleier på 
                 plassen sin på stellerommene.                                                                                                                                             

 
UTEKLÆR.      - regntøy / og eller varme klær. 
                        - støvler / og eller andre sko som passer til været. 
                        - det er viktig at ungene er kledd etter årstida og at de har klær 

   til å være ute i.  
          

NB; DET ER VIKTIG AT DERE TAR REGNTØYET MED HJEM OG VASKER DET.  
HUSK OGSÅ STRIKK UNDER FOTEN PÅ REGNBUKSE OG DRESS 

 
INNESKO.         – tøfler, joggesko eller annet sklisikkert fottøy. 
                                                                  
Solkrem og solbriller ved behov 

 

NB; DE DAGENE DET STÅR LAPP PÅ DØRA 
”HUSK Å RYDDE HYLLENE ” 

ER DET FORDI AT  Ann Kristin  KAN FÅ VASKET. 
 

 
Ungene ikke skal ha med i barnehagen. 
Godterier og drikke til maten. Ungene får alle den maten de trenger i barnehagen så de 
trenger ikke ha med ekstra mat som kjeks, yoghurt og lignende fra hjemme. 
Vi ønsker heller ikke at ungene har med egne leker utenom på fastlagte dager.  
Bøker og CD'er  kan de ta med på alle baser, husk å merke dem godt. 
Vi ønsker heller ikke at ungene skal ha med seg våpen i barnehagen, eks; pistoler, gevær, 
sverd etc.  
Unntaket er når Naturbasen bruker trebørser i opplegget sitt f. eks når de skal på elgjakt. 

 
4.9. Merking av klær. 

ALLE  klær, sko og annet utstyr må merkes med navn. Dere kan bestille navnelapper til 

å sy på barnas klær eller skrive med vannfast tusj.  
Bestilling av slike lapper kan gjøres via skjemaer som henger på tavla i garderoben. 
Personalet kan ikke stilles til ansvar for umerkede klær og skotøy som blir borte. 
Merk arvede klær på nytt med ungens navn. 
Hvis ungen må låne klær av noen andre ber vi om at disse blir vasket og levert tilbake så 
fort som mulig. 
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5. Dagsrytme. 
Vi ønsker at dere følger ungene inn i garderoben om morgenen. Der skal det alltid være en 
av personalet til å ta imot. Skulle dette en sjelden gang ikke skje så vær så snill og følg 
ungen inn på avdelingen. 
Dersom ungene blir hentet av andre enn foreldrene så ønsker vi at dere sier fra på forhånd.  
Vi sender ikke ungene med ”andre” uten å ha fått beskjed fra dere.. 
Dette er viktig for ungenes trivsel og trygghet, og vi i personalet må ha oversikt over når 
ungene kommer og går. 
 
Når det gjelder dagsrytmen så vil den variere litt mellom aldersgruppene og vi kommer 
tilbake til den etter hvert. Noen faste holdepunkter har vi allikevel. 
 
Kl. 07.00.    Barnehagen åpner. 
Kl. 08.00. – 09.00. Tiriltunga spiser frokost på kjøkkenet, Blåveisen på avdelingen    

og Naturbasen spiser på sitt kjøkken 
Kl. 11.00.   Formiddagsmat på Blåveisen 
Kl. 11.30.   Formiddagsmat på Tiriltunga / Naturbasen 
Kl. 14.30.    Frukt og knekkebrød 
Kl. 16.30.   Barnehagen stenger. 
 

Alle unger må være hentet innen kl. 16.30.  
( Skulle noe uforutsett skje så ring og si fra) 

 
Dagsrytmen er en mal for rutinene i barnehagen. Den tilpasses etter temaer, oppgaver, 
alder, antall barn etc. Den vil derfor på papiret oppleves som mer ”fastlagt” enn den 
egentlig er. 
 
Tirsdag hver uke har vi møtedag  og det vil derfor ikke være planlagte aktiviteter denne 
dagen. En møtedag vil si at vi avvikler de fleste møtene våre denne dagen – ped.ledermøte 
og avdelingsmøter.  
 
 
6. Betaling av barnehageplassen og matpenger. 
Det betales en fast sum hver måned slik at ungene får mat og drikke i barnehagen.  
Disse pengene, som varier med størrelsen på plassen,  er lagt inn i betalingen for 
barnehageplassen.  
Dvs. at pengene innbetales sammen med barnehageplassen. 
Summene blir spesifisert på den regninga dere mottar fra kommunen. 
 
Vi bestiller og får tilkjørt melk fra TINE, brød og mat fra Kongsvinger catering 
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Priser;    
      2 dg.pr.uke;  169 kr 

3 dg pr. uke;  253  kr.  
5 dg pr. uke;  422  kr.  

 
                                                                Alle summer gjelder for en måned. 

7. Feiring av bursdager. 

Det er tradisjon i barnehagen at barna feirer bursdagen sin i barnehagen. Vi lager krone og 
ungene tegner til hverandre. Vi synger bursdagssangen og koser oss. Avdelingen henger 
opp flagg ute. 
Dersom ungen ikke har barnehagedag den aktuelle dagen avtaler vi hvilken dag feiringen 
skal foregå med dere. 
 

8. Turer. 
I blant drar vi på tur. Når vi er avhengige av skyss bruker vi buss, drosje eller egne biler.  
 
Dersom vi kjører selv sikrer vi barna etter gjeldene forskrifter; 
 
 
-i sete der bilbelte er montert skal barn fra 0 – 3 år bruke godkjent sikkerhetsutstyr som er 
tilpasset barnet, eller slikt utstyr i kombinasjon med bilbelte. 
- barn over 4 år skal bruke godkjent utstyr som er egnet for barnet der det er i bilen.  
Når bilen ikke har slikt utstyr, skal de ordinære bilbeltene brukes på egnet måte. 
 
Når vi reiser på tur med ungene i våre privatbiler bruker vi alltid biler med sikkerhetsseler 
foran og bak. Vi har 4 barneseter vi benytter men vil også gjerne at ungene tar med egne 
seter disse gangene. 
Fordi vi bruker privatbiler må vi ha tillatelse fra dere.  
Det er derfor helt nødvendig at dere fyller ut dette skjemaet.   
 

9. Sykdom. 
 
Vi ber om at dere gir beskjed til barnehagen dersom ungen er syk eller av andre grunner 
ikke kommer i barnehagen. 
Vi har ikke kapasitet til å ta i mot syke unger. Er ungen for syk til å følge dagsrytmen vår er 
han / hun for syk til å være i barnehagen. Dersom ungen blir syk mens han / hun er i 
barnehagen ringer vi til dere slik at han / hun kan bli hentet. Et barn trenger mor eller far 
når det er sykt. Personalet verken vil eller kan ta over foreldre rollen. 
Det er viktig at dere gir beskjed til barnehagen dersom dere ikke er tilstede hjemme eller på 
jobben mens ungen er i barnehagen. Hvis dere ikke er å få tak i p.r. telefon må vi ha 
oppgitt andre personer vi kan ringe til dersom det blir nødvendig. 

 
Det er og viktig at dere gir beskjed dersom dere får nye telefonnumre,  

hjemme eller på mobil. 
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Hvis ungene trenger noen form for medisinering mens han eller hun er i barnehagen er vi 
behjelpelige med det. Skal ungen begynne med sterke medisiner bør dere ha en 
tilvenningsperiode hjemme først. 
 
Dere må melde fra til barnehagen dersom ungen eller noen i familien har en smittsom 
sykdom – dette gjelder pga. smittefaren. Personalet henger da opp en lapp på oppslagtavla 
der det fortelles hva slags type sykdom dette gjelder. På den måten kan dere som foreldre 
være litt forberedt dersom ungen skulle bli smittet. 
Sykdomer vi ofte berøres av er øyekatarr, oppkast og magesjau som er veldig smittsomt.  
Vi er avhengige av et godt samarbeid med dere for å få bukt med slike ”epidemier” når de 
oppstår. Etter slike sjauer ønsker vi  at dere vurderer barnet allmenntilstand før dere 
kommer tilbake til barnehagen. 48 timers regelen er viktig å overholde. 
Viser til egne infoskriv om disse sykdommene. 
Også viktig at dere sier fra dersom ungen har noen for allergi som det må tas hensyn til. 
 

10. Foreldresamarbeid. 
 
Det er barnehagelovens utgangspunkt at det er foreldrene som har ansvar for ungenes 
omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal drives i nær forståelse og i samarbeid med 
hjemmene. 
Med samarbeid menes her regelmessig kontakt mellom barnehagen og foreldrene der man 
utveksler informasjon og diskutere eventuelle problemer eller spørsmål som vil dukke opp. 
Begge parter sitter inne med opplysninger, kunnskaper og erfaringer som kan være til hjelp 
for å gi barnet en best mulig hverdag. Gjensidig tillit og åpenhet er selve grunnlaget for et 
godt samarbeid mellom oss i barnehagen og dere foreldre. Det er viktig at dere som 
foreldre føler trygghet slik at der kan ta opp og diskutere tanker som opptar dere i forhold 
til barnet deres, selv om dette måtte innebære kritikk av det arbeidet vi gjør.  
Dere kan også føle dere trygge på at opplysninger dere gir ikke kommer videre. 
 
 
Det er også ønskelig at dere deltar aktivt i det miljøet som skapes rundt barnehagen.  
Dere får på den måten mulighet til å bli bedre kjent med personalet, ungenes 
lekekamerater og deres familier. Ut fra en slik kontakt vil det vokse fram et trygt og kjent 
miljø som vi alle vil nyte godt av. 
Det er viktig med varierte former for samarbeid. Ensidig samarbeid kan føre til at man bare 
rekker frem til noen. Varierte samarbeidsformer; - er uformell kontakt morgen og 
ettermiddag, foreldresamtalene, foreldremøter, foreldrekaffe / suppe, dugnader, turer / 
utflukter i løpet av et år, en kaffekopp på morgenen eller frokost sammen med ungen i 
barnehagen når det passer for dere……  
Den daglige kontakten er utgangspunkt for videre samarbeid og betyr mye for 
oppbyggingen av et fortrolig og gjensidig tillitsforhold. 
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SU (samarbeidsutvalg) / FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)  
- og består av representanter dere velger innad i foreldregruppa (5 personer).  
Dette gjøres på foreldremøtet om høsten. De har som oppgave å kalle inn til foreldremøter 
ved behov, holde valg til ulike komiteer eks. for dugnad, juletrefest etc. og være ansvarlig 
for at foreldres  innspill blir tatt med i saksbehandlinger og lignende 
SU fastsetter også barnehagens årsplan. 
Disse organene kan og bør dere bruke til å påvirke. 
Her har dere en stor mulighet og en utfordring. Dere sitter i inne med kunnskaper, spesielle 
interesser og tanker som kan komme oss til nytte gjennom et barnehageår.  

 
 

11. Forsikring. 
Det er tegnet kollektiv ulykkesforsikring på ungene i barnehagen.  
Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, men bare under ordinær oppholdstid.  
I tillegg gjelder forsikringa under reiser, utflukter og andre ting som er organisert av 
barnehagen. 
 

12. Planleggingsdager og ferier. 
Vi har 5 planleggingsdager i året. Hele personalgruppa deltar på planleggingsdagene og  
barnehagen er stengt disse dagene. Dere får beskjed om datoer i årsplanen. 
Barnehagen har åpent i romjulen, påsken, skolens høst og vinterferie samt om sommeren.  
Jul og påske slås vi sammen med de øvrige kommunale barnehager. Dvs det er en åpen 
barnehage med personalet fra alle 4 barnehager. 
 

VELKOMMEN TIL FJERDUM BARNEHAGE. 
                                       Med hilsen Personalet i barnehagen. 
Ø. Gausdal 05.05.17.. 
Anne Karin Enger 
Styrer. 
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Plass for egne notater. 
 

 

 

 


